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เวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยนโยบาย
วิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อ

เป็นองค์กรอิสระระหว่างรัฐบาลโดยก่อแนวคิดมาจากอนุสัญญาว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD)

ที่เห็นว่ามีความรู้ทางวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพยังไม่ได้น าไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ในการก าหนดนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

เท่าที่ควร IPBES มุ่งด าเนินการจัดการความรู้ทางวิชาการเพื่อสนับสนุน

การตัดสินใจด้านความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งไม่ได้มุ่งตอบสนอง

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเท่านั้น แต่ยังมุ่งที่จะ

ตอบสนองต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศอื่น ๆ ด้วย
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ปัจจุบัน IPBES มีสมาชิก 137 ประเทศ 

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563)



ส่ิงที่มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติ

คือสิ่งที่ ธรรมชาติ เป็นอยู่  ( ในที่นี้หมายถึง

ทั้งความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ 

และความสัมพันธ์ระหว่างนิเวศและกระบวนการ

ทางวิวัฒนาการทั้งหมด) ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวิตของมนุษย์ ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ โดยในแง่

ที่เป็นประโยชน์ เช่นการที่ธรรมชาติเป็นแหล่ง

ผลิตอาหารและน้ าสะอาด ช่วยควบคุมการเกิด

น้ าท่วม และสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ 

เป็นต้น  ส่วนในแง่ที่ เป็นโทษ เช่น การเป็น

พาหะน าโรค และการที่สัตว์ผู้ล่าท าอันตราย

มนุษย์หรือท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน 

อน่ึง สิ่งที่มนุษย์ได้รับธรรมชาติน้ัน แต่ละสังคม

อาจมีมุมมองที่ต่างกัน สังคมหนึ่งอาจมองว่า

เป็นประโยชน์ในขณะที่อีกสังคมหรือชุมชนหนึ่ง

อาจมอง ว่า เป็นโทษนั้ นก็ ขึ้ นอยู่ กั บบริบท

ทางวัฒนธรรม เหตุการณ์หรือสถานท่ีด้วย

Nature’s Contributions to PeopleNCP
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ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES

IPBES คืออะไร?

What is IPBES?

คณะท่ีปรึกษา ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดร. รวีวรรณ ภูริเดช        เลขาธิการ

นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ

ดร. จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อ านวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

เรียบเรียง     นางสาวพุทธธิดา รัตนะ

บรรณาธิการ ดร. เบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย

พิมพ์ท่ี        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี ก็อปปี้ ปริ้น

จ านวน        500 เล่ม

ธันวาคม 2563



องค์กรอิสระระหว่างรัฐบาลที่มุ่งเน้นการจัดการความรู้ทางวิชาการ

บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการจากระบบนิเวศ

เพื่อนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนและการดำรงอยู่ของรรรมชาติ

03

เป็นเวทีเพื่อสร้าง

ความเข้มแข็ง

ระหว่างงานวิชาการ

และงานนโยบาย

ด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพและ

บริการจากระบบนิเวศ

01

แก้ปัญหาการไม่มีข้อมูล

ทางวิทยาศาสตร์

ด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

อย่างเพียงพอ

ในการก าหนด

นโยบาย

มุ่งเน้นการน าเสนอ

ความรู้ทางวิชาการ

เพื่อสนับสนุน

การตัดสินใจ

เชิงนโยบาย

ที่เกี่ยวข้องกับ

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพทั้งในระดับ

ภูมิภาคและระดับโลก

02

1ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 



คือการน าข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการที่ถูกตีพิมพ์จากแหล่งที่

เชื่อถือได้มาสังเคราะห์และประเมินผล โดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่าน

กระบวนคัดเลือกโดยคณะกรรมการของ IPBES ได้แก่ สภาบริหาร (Bureau)

และคณะผู้ เช่ียวชาญสหสาขาและมีการรับรองอย่างเป็นระบบและโปร่งใส 

โดยยึดตามแนวทางของ Intergovernmental Panel on Climate Changes

หรือ IPCC การประเมินประกอบด้วย

กำรประเมินโดยผู้เช่ียวชำญ 

กำรด ำเนินงำนของ IPBES แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

เช่น การประเมินผู้ผสมเกสรและ 

การประเมินความเส่ือมโทรมของดิน

และการฟื้นฟูสภาพดิน

การประเมินเฉพาะเรื่อง 
(Thematic Assessment)

การประเมินระเบียบวิธีการ 
(Methodology Assessment)

การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ

และบริการจากระบบนิเวศในระดับโลกและ

ระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค

การประเมินระดับภูมิภาค
และระดับโลก (Regional 
and Global Assessment)

จัดท าเครื่องมือและวิธีการในการจ าแนกนโยบายที่เกี่ยวข้องและ

อ านวยความสะดวกแก่ประเทศสมาชิกในการพัฒนานโยบายในอนาคต

กำรสนับสนุนด้ำนนโยบำย

จ าแนกประเด็นจ าเป็นที่ต้องการเสริมสร้างสมรรถนะ รวมถึง

องค์ความรู้และข้อมูลแก่ประเทศสมาชิก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะและองค์ควำมรู้

เผยแพร่งานของ IPBES ให้สามารถเข้าถึงได้ในวงกว้าง

กำรส่ือสำรและกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์

เช่น การประเมินระเบียบวิธีการศึกษาสถานการณ์

จ าลองและแบบจ าลองของความหลากหลาย

ทางชีวภาพและการบริการจากระบบนิเวศ

2 ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 



โครงสร้ำงของ IPBES

ส ำนักเลขำธิกำร IPBES

ด ำเนินกำรงำนของ IPBES ให้บรรลุผล รวมทั้งสนับสนุนกำรประชุมรวม 
สภำบริหำรและคณะผู้เชี่ยวชำญสหสำขำ น ำโดยเลขำธิกำร IPBES 
ประธำน (Chair) ของ IPBES มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี หมุนเวียนไป
ตำมแต่ละภูมิภำค ส ำนักงำนใหญ่ของส ำนักเลขำธิกำรตั้งอยู่ที่กรุงบอนน์ 
สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี

สภำบริหำร 

ประกอบด้วยประธำน
ของ IPBES รองประธำน 
(4 คน)  และเจ้ำหน้ำที่ (5 คน) 
ท ำหน้ำที่รับผิดชอบและดูแลกำร
บริหำรงำนของ IPBES ทั้งหมด 
และก ำกับให้กำรด ำเนินงำน
เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำร

เช่น ประเทศที่ยังไม่เข้ำร่วมเป็นสมำชิก
ของ IPBES ผู้แทนจำกอนุสัญญำอื่น ๆ
ผู้แทนจำกสหประชำชำติ เป็นต้น
ซึ่งสำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมรวมได้
แต่ “ไมม่ีสิทธิ์ร่วมลงคะแนน”

ผู้สังเกตกำรณ์

นักวิชำกำรที่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกจำกสภำบริหำร
และผู้เชี่ยวชำญสหสำขำในกำรจัดท ำกำรประเมินต่ำง ๆ 

คณะผู้เชี่ยวชำญและคณะท ำงำนในแต่ละเรื่อง

ด ำเนินกำรทำงด้ำนวิชำกำรและเทคนิค
ตำมข้อตัดสินใจในกำรประชุมรวมและ
ประสำนงำนกับนักวิชำกำรเพื่อจัดท ำ
ข้อเสนอแนะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชำญ
จำกทั้ง 5 ภูมิภำค* ๆ ละ 5 คน รวม 25 คน

คณะผู้เชี่ยวชำญสหสำขำ 

หน่วยบริหำรของ IPBES ร่วมด้วยประเทศสมำชิก 
โดยทั่วไปจะมีกำรประชุมปีละ 1 ครั้ง

กำรประชุมรวม

ผู้ให้กำรสนับสนุน รวมถึง
ผู้ที่น ำผลงำนของ IPBES 
ไปใช้ประโยชน์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

*แอฟริกำ, เอเชียแปซิฟิก, ละตินอเมริกำและแคริเบียน, ยุโรปตะวันออก, ยุโรปตะวันตกและอื่น ๆ

3ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 



ข้ันตอนการประเมินของ IPBES

Expert evaluation the state of knowledge

การประเมินสถานะของความรู้ความเข้าใจโดยผูเ้ชี่ยวชาญ

Request and Scope

การวิเคราะห์ความต้องการและขอบเขตการประเมิน

ขั้นท่ี

1

ขั้นท่ี

2

ขั้นท่ี

3

ขั้นท่ี

4

Approval/Acceptance

การอนุมัติ/การรับรอง (ร่าง) รายงานการประเมิน

ฉบับสมบูรณ์

Use of the assessment findings

การน าข้อค้นพบ (findings) ต่าง ๆ จากการประเมิน

ไปใช้ประโยชน์ 

การประเมินของ IPBES เป็นการท างานร่วมกันของคณะผู้เชี่ยวชาญ

อิสระในสาขาต่าง ๆ กับผู้แทนของรัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในภาคส่วนต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการประเมินในแต่ละขั้นตอน

เพื่อให้แน่ใจถึงความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูลและการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน

5ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 4 ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 



โปรแกรมงาน IPBES ที่ 1 (ค.ศ. 2014-2018) 

01Methodology Assessment 

การประเมนิระเบยีบวธิีการศึกษาสถานการณ์
จ าลองและแบบจ าลองของความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการบรกิารจากระบบนเิวศ
The Assessment Report on Scenarios 
and Models of Biodiversity and 
Ecosystem Services

การประเมินสถานการณ์และปัจจัยส าคัญที่

ท าให้เกิดความเสื่อมโทรมของดิน แนวโน้ม

ผลกระทบ ความจ าเป็นเร่งด่วนในการฟื้นฟู

ที่ผ่านมา IPBES ได้ดำเนินการประเมินแล้วเสร็จจำนวน 8 เรื่อง อาทิ การประเมินผู้ผสมเกสร การประเมินระเบียบวิธีการศึกษาสถานการณ์จำลองและแบบจำลอง การประเมิน

ความเสื่อมโทรมของดินและการฟื้นฟู การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการระบบนิเวศในระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค และระดับโลก โดยมีการประเมินที่ยังอยู่ระหว่าง

ดำเนินการภายใต้โปรแกรมงาน IPBES ที่ 1 จำนวน 3 เรื่อง ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่โปรแกรมงาน IPBES จนถึงปี ค.ศ. 2030 (IPBES Work Programme Up to 2030)

การปร ะ เมิ นจั ดท า ขึ้ น เพื่ อ ชี้ แน ะแนวทาง

การเลือกใช้วิธีการประเมนิให้เหมาะสมกบังานของ IPBES

โดยการใช้สถานการณ์จ าลอง (scenario) และแบบจ าลอง 

(model) ให้แกค่ณะผู้เชี่ยวชาญและคณะท างานในแต่ละเรือ่ง 

(task forces) ของ IPBES รวมถึงการจัดท าการประเมิน

เฉพาะเรื่อง (Thematic assessment) และการประเมิน

ระดับภูมิภาคและระดับโลก (Regional and Global 

Assessment)

การประเมินสถานภาพ แนวโน้ม ภัยคุกคาม ที่มีต่อการลดลง

และการขาดแคลนกลุ่มสัตว์ผู้ผสมเกสรอันส่งผลต่อการลดลงของ

การผลิตอาหาร โดยการประเมินนี้ได้จัดท าข้อค้นพบ (finding)

เชิงนโยบายเพื่อประกอบการตัดสินใจแก่ผู้จัดท านโยบายท้ังภาครัฐ 

ภาค เอกชนและภาคปร ะชาสั งคมในการจั ดท า น โยบาย

ที่ตอบสนองต่อการลดลงและการขาดแคลนผู้ผสมเกสร รวมทั้ง

ช่วยพิสูจน์ให้เห็นว่าการบริการของระบบนิเวศมีความส าคัญที่จะ

ช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน ค.ศ. 2030

การประเมนิเกี่ยวกบัชนดิพันธุ์
ต่างถิ่น (Assessment on 
Invasive Alien Species)

การประเมนิคุณค่าและประโยชนข์องธรรมชาติ
(Methodological Assessment Regarding 
the Diverse Conceptualization of Multiple 
Values of Nature and Its Benefits)

การประเมนิคุณค่าและการใชป้ระโยชน์
ชนิดพันธุส์ัตวป่์าอยา่งยัง่ยนื 
(Assessment on the Sustainable 
Use of Wild Species) 

โปรแกรมงาน IPBES ที่ 1 

(IPBES first work programme)

การประเมนิผู้ผสมเกสร 
The Assessment Report on 
Pollinators, Pollination and
Food Production

02Thematic Assessment 

08Global Assessment

การประเมนิความหลากหลายทางชีวภาพ
และบรกิารจากระบบนเิวศในระดบัโลก 
The Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services

การประเมนิความหลากหลายทางชีวภาพ

และการบรกิารของระบบนเิวศ ใน 4 ภูมิภาค

The Regional Assessment Report on 

Biodiversity and Ecosystem Services

การประเมนิความเสือ่มโทรมของดนิ
และการฟื้นฟูสภาพดนิ
The Assessment Report on Land 
Degradation and Restoration

07Thematic Assessment 

การประเมินสถานภาพและแนวโน้ม

ของความหลากหลายทางชวีภาพและ

ระบบนิเวศในระดับโลก รวมถึงวิเคราะห์

แรงขับเคลื่อนทั้งทางตรงและทางอ้อม

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกดิแนวโน้มเหล่านั้น 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานเพือ่บรรลุ

เป้าหมายการพัฒนาตา่ง ๆ ในอนาคต

การประเมนิเฉพาะเรือ่ง (Thematic Assessment)

การประเมนิระเบยีบวธิีการ (Methodology Assessment)

การประเมนิระดบัภมูภิาคและระดบัโลก (Regional and Global 
Assessment)

การประเมนิทีอ่ยู่ระหว่างด าเนนิการภายใตโ้ปรแกรมงาน IPBES ที่ 1
(ค.ศ. 2014-2018) 

2019

2018

การประเมินสถานภาพ แนวโน้ม ภัยคุกคาม

ความเชื่อมโยงระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพ

กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจและทางเลือกในการ

บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนในภูมิภาค

ส าหรับการประ เมินระดับภู มิภาคเอ เชี ย

และแปซิ ฟิ ค ได้ ด าเนิ นการใน 5 ภู มิ ภาคย่อย

ประกอบด้วย เอเชียตะวันตก เอเชียใต้ เอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและโอเชียเนีย

2030

2016

For Africa

04Regional Assessment 

For the Americas

03Regional Assessment 

For Asia and the Pacific
06Regional Assessment 

For Europe and Central Asia
05Regional Assessment 

2014
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โปรแกรมงาน IPBES จนถึงปี ค.ศ. 2030

โปรแกรมงาน IPBES ถึงปี ค.ศ. 2030 ยังคงมุ่งเน้นการด าเนินงาน

เพื่อเชื่อมโยงกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และการด าเนินงาน

ตามพันธกรณีที่ เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึง

ความตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน

กรอบงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020 

(Post-2020 Global Biodiversity Framework)  และวิ สั ยทั ศน์

ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2050 โดยมีการประเมินที่ส าคัญ

ซ่ึงอยู่ระหว่างการด าเนินงาน ดังนี้

Nexus Assessment

Assessment of the interlinkages

among biodiversity, climate, 

water, food, energy and health

Transformative 
Change Assessment
Assessment of the underlying 

causes of biodiversity loss 

and the determinants of 

transformative change to achieve 

the 2050 Vision for Biodiversity

Climate Change

Assessing the interlinkages

between biodiversity and 

climate change

Business and Biodiversity 
Assessment

Assessment of the Impact and 

Dependence of Business on 

Biodiversity and Nature’s 

Contributions to People
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การระบาดใหญ่ (pandemic) ของโรค COVID-19 ระหว่าง

ค.ศ. 2019 -2020 ได้เน้นย้ าถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์และ

ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย 

โดย IPBES ได้เผยแพร่รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื ่อง

ความหลากหลายทางช ีวภาพก ับการระบาดใหญ่ (IPBES

workshop report on biodiversity and pandemics) เมื่อ วันที่ 

29 ตุลาคม 2563 ทาง www.ipbes.net/pandemics แม้ว่าจะไม่ใช่

รายงานการประเมินตามแผนงานของ IPBES แต่รายงานฉบับนี้

ถือเป็นเอกสารทางวิชาการที่ส าคัญซ่ึงได้รับการตรวจสอบโดย

ผู้เชี่ยวชาญชั้นน า 22 คน จากทั่วโลกเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อแสดง

มุมมองด้านวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยข้อมูลหลักฐานที่ทันสมัยที่สุด

และจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดการระบาดใหญ่

และทางเลือกในการควบคุมและป้องกันในอนาคต ซ่ึงอาจเพิ่มความถี่

ยิ่งข้ึนและอาจแพร่กระจายได้รวดเร็วสามารถสร้างความเสียหาย

ต่อเศรษฐกิจโลกและคร่าชีวิตผู้คนได้มากกว่าโรค COVID-19

เว้ นแต่ จ ะมีการเปล ี ่ ยนแปลงพฤต ิกรรมและว ิ ร ี ปฏ ิบ ั ติ  

(transformative change)

ในระดับโลกเพื่อจัดการกับ

โรคติดเช้ือต่าง ๆ  ข้อมูลจาก

รายงานฉบับนี้เป็นประโยชน์

อย่างมากต่อการประเมินต่าง ๆ 

ที่ก าลังด าเนินการอยู่ของ IPBES 

ในขณะนี้

2
0
2
0
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Medellin, 
Colombia

IPBES6
(2018)

Antalya, 
Turkey

IPBES2
(2013)

Kuala 
Lumpur, 
Malaysia

IPBES4
(2016)

Bonn, 
German

y

IPBES1 (2013)

IPBES3 (2015)

IPBES5 (2017)
Paris, 

France
IPBES7

(2019)

การประชุมรวมของ IPBES จัดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2013

ณ กรุ งบอนน์  สหพัน ธ์สาธารณรั ฐ เยอรมนี  ซ่ึ ง เ ป็นที่ ตั้ ง

ของส านักงานใหญ่ของส านักเลขาธิการฯ โดยปกติจะมีการประชุม

ปีละ 1 ครั้ง*

กำรประชุมรวม 

(Plenary Meeting)

* เนื่องด้วยสถำนกำรณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 กำรประชุม IPBES สมัยท่ี 8 จึงเป็นกำรประชุมครั้งแรกท่ีปรับเปล่ียน
รูปแบบเป็นกำรประชุมทำงไกล (virtual meeting) โดยจะมีก ำหนดจัดขึ้นรำวเดือนมิถุนำยน ค.ศ. 2021 
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การด าเนินงานของ IPBES ช่วยสนับสนุนอนุสัญญาว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพเกี่ยวกับข้อมูลวิชาการ

ในการส่งเสริมการด าเนินงาน การวิเคราะห์และประเมิน

ความก้าวหน้า ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

โดยการประเมินต่างๆ ภายใต้การด าเนินงานของ IPBES

จะผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 

วิชาการและเทคโนโลยีเพื่อให้ข้อเสนอแนะก่อนน าเสนอ

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เพื่อพิจารณาต่อไป โดยมี

ข้อมติการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวข้องกับ

การประเมินของ IPBES เช่น ข้อมติที่ 14/6 ที่จะสนับสนุน

ภาคี อนุ สัญญาฯ ให้ ส่ ง เ สริ มและจู ง ใ จ ให้ เ กษตรกร

ผู้ เพาะเลี้ยงแมลงผสมเกสร ผู้จัดการที่ดินชุมชนเมือง

ชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้ใช้วิ ธีปฏิบัติที่ เป็นมิตร

ต่อผู้ ผสมเกสร และพิจารณาถึงการจัดการกับปัจจัย

ที่ส่งผลให้ผู้ผสมเกสรลดลงในระดับพื้นที่และระดับท้องถิ่น

เพื่อลดการสูญเสียผู้ผสมเกสร อันน าไปสู่การลดลงของ

การผลิตอาหารของโลกตามการประเมินผู้ ผสมเกสร 

ของ IPBES

IPBES และอนุสัญญำว่ำด้วย

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ



4ค ำควรรู้

1

2

3

4

BIODIVERSITY
ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความแตกต่างหลากหลายของสิ่งมีชวีิต

จากทุกแหล่ง รวมถึงระบบนิเวศบนบก

ระบบนิเวศทางทะเล ระบบนิเวศอื่น ๆ

และที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ รวมถึง

ความหลากหลายในชนิดพันธ์ุ

ระหว่างชนิดพันธ์ุ และความหลากหลาย

ของระบบนิเวศ”

ECOSYSTEM SERVICES
การบริการจากระบบนิเวศ
/นิเวศบริการ

ประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับทั้งโดยทางตรง

และทางอ้อมจากการท าหน้าที่ของระบบ

นิเวศ เช่น การเป็นแหล่งอาหาร 

การควบคุมและรักษาสมดุลของน้ าและ

บรรยากาศ การเป็สถานที่ท่องเที่ยว

พักผ่อน การควบคุมการหมุนเวียนของ

ธาตุอาหารในดิน เป็นต้น

Nature’s 
Contributions
to People

สิ่งที่ธรรมชาติเป็นอยู่ได้ส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวิตของมนุษย์ทั้งในแงบ่วกและแงล่บ 

ในแง่บวก เช่น การที่ธรรมชาติ

เป็นแหล่งผลิตอาหารและน้ าสะอาด 

ช่วยควบคุมการเกิดน้ าท่วม 

ส่วนในแง่ลบ เช่น การเป็นพาหะน าโรค 

NCP
ส่ิงที่มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติ

Transformative 
Change
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และวิธีปฏิบัติ

การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างตั้งแตร่ะบบและ

แนวคิด การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ

ใช้ชีวิตของประชาชนไปจนถึง

การด าเนินงานของทุกภาคส่วน 

ทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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SCENARIO & MODEL



สรุปสาระส าคัญจากรายงาน

การประเมินระเบียบวิธีการศึกษาสถานการณ์จ าลอง

และแบบจ าลองของความหลากหลายทางชวีภาพ

และการบริการจากระบบนิเวศ

The Methodological Assessment report on Scenarios and Models 

of Biodiversity and Ecosystem Services

คณะท่ีปรึกษา ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดร. รวีวรรณ ภูริเดช        เลขาธิการ

นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ

ดร. จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อ านวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

เรียบเรียง     นางสาวพุทธธิดา รัตนะ

บรรณาธิการ ดร. เบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย

พิมพ์ท่ี        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี ก็อปปี้ ปริ้น

จ านวน        500 เล่ม

ธันวาคม 2563

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม



การใช้สถานการณ์จ าลอง (Scenarios) และแบบจ าลอง 

(Models) ที่ เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพและ

บริการจากระบบนิเวศ “สามารถเพ่ิมทางเลือก” ในการตัดสินใจ

นอกเหนือจากการพิจารณาเฉพาะเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน

ไปเป็นแนวทางเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น

ในอนาคตภายใต้ปัจจัย/ข้อจ ากัดต่าง ๆ และเพ่ือลดผลกระทบ 

รวมถึ งแนวทางการแก้ ไ ขปัญหา ท่ี อาจจะ เกิ ดขึ้ นจาก

การเปลี่ยนแปลงท่ีไม่คาดคิดได้

1ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 



อาหาร น้ า พลังงาน ความเท่าเทียมและความสงบสุข 

ล้วนเป็นรากฐานที่ส าคัญของอนาคตที่ยั่งยืน การมีอยู่ ของ

สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ดีของโลก 

หากจะเปรียบความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ชนิดพันธ์ุและ

พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตว่าเป็นเหมือน ‘หลักประกัน’ ที่จะช่วย

ต่อสู้กับความอดอยากและป้องกันภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับโลก 

ซ่ึงหากเรายังไม่ด าเนินการใด ๆ ที่จะปกป้องหลักประกันเหล่านี้ไว้

เราอาจจะสูญเสียหลักประกันที่มีอยู่นี้ไป

2 ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 



ดังนั้นเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าการตัดสินใจในวันนี้จะไม่บังเอิญ

ไปสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับความเป็นอยู่ของเราและคนรุ่นต่อไป

แนวทางส าคัญคือ ต้องเปลี่ยนจากการตัดสินใจแบบแยกส่วน 

กล่าวคือ แทนที่จะรอให้เกิดความเสียหายขึ้นแล้วค่อยแก้ปัญหา

แต่ปรับเปลี่ยนมาใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์

เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง เช่น ผลกระทบที่จะเกิดขึ้ น

จากการสูญเสียชนิดพันธ์ุและถิ่ นที่ อยู่ อาศั ยตามธรรมชาติ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรุกรานของชนิดพันธ์ุต่างถิ่น 

เป็นต้น ดั งนั้ น เราจึงต้องการนโยบายเชิงรุกเพื่อหลีกเล่ียง

การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด รวมถึงเพื่อลดผลกระทบ

เชิงลบของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

3ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 



ในปี ค.ศ. IPBES ได้เปิดตัวรายงานการประเมินระเบียบวิธี

การศึกษาสถานการณ์จ าลอง และแบบจ าลองของความหลากหลาย

ทางชีวภาพและการบริการจากระบบนิเวศเพื่อเป็นเครื่องมือในการ

ช่วยให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจทุกคนสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้ดีขึ้น

เมื่อจะก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ

2016

รายงานฉบับนี้เป็นผลมาจากการท างานอย่างเข้มข้นเป็นเวลา ปี

โดยได้รับการพัฒนาโดยผู้เช่ียวชาญ คนทั่วโลก

และแหล่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ แหล่ง

สถำนกำรณ์และแบบจ ำลองของควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพและบริกำรระบบนิเวศ

>80
2

>3,000

4 ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 



ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมของสถานการณ์จ าลองและแบบจ าลองในการตัดสินใจ

และก าหนดนโยบาย

ภาพที่ 2 แสดงสถานการณ์จ าลองแต่ละสถานกาณ์ที่สอดคล้องกับวงจร

นโยบาย (policy cycle) ในแต่ละขั้นตอน

5ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 



สถานการณ์จ าลองและแบบจ าลองคอือะไร

สถานการณ์จ าลอง
(Scenario)

สถานการณ์ของอนาคตที่อาจเกิดขึ้นหากมีแรงขับเคลื่อนให้ เกิด

การเปลี่ยนแปลง (drivers of change) ในธรรมชาติ (เช่น การเปลี่ยนแปลง

การใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษ 

และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน) หากต้องการจะแก้ไขสถานการณ์

ที่เปลี่ยนไปเหล่านี้จ าเป็นต้องสร้างทางเลือกโดยใช้สถานการณ์จ าลอง

เข้าไปแทรกแซงด้วยการใช้นโยบายหรือการจัดการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

Climate
Change

Drivers of Change 
in Nature

Pollution Invasive 
Species

Land Use 
Change
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7ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 

แบบจ าลอง (Model)

การอธิบายถึงส่วนส าคัญของระบบและความสัมพันธ์ระหว่าง

แต่ละส่วนนั้น ซ่ึงสามารถใช้แบบจ าลองในการตรวจสอบว่า

การเปล่ียนแปลงของแรงขับเคลื่อนโดยตรง

มีอิทธิพลต่อธรรมชาติอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติส่งผลต่อ

สิ่งที่ธรรมชาติให้กับมนุษย ์(Nature’s

Contribution to People: NCP) อย่างไร?

การเปล่ียนแปลงแรงขับเคลื่อนทางอ้อม (เช่น ปัจจัย

ทางการเมืองและเทคโนโลยี) จะส่งผลกระทบต่อ

แรงขับเคลื่อนโดยตรง (direct drivers) อย่างไร?



แบบจ าลองจะน ามาใช้ร่วมกันกับสถานการณ์จ าลองเพื่อตรวจสอบ

ศักยภาพของการเปล่ียนแปลงในส่ิงที่ได้จากธรรมชาติอย่างมีนัยส าคัญ

ซ่ึงอาจเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของวงจรนโยบาย (policy cycle)

Agenda 

setting

Formulation

Adoption

Evaluation

Implementation

Support/

Maintenance

วงจรนโยบำย 

(policy cycle)
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ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างการใช้สถานการณ์จ าลองและแบบจ าลอง

ไปสนับสนุนการวางแผนและการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยเป็น

กรณีศึกษาการลดลงของน้ าประปาเพื่อการเกษตรกรรมและ

การอุปโภคบริโภคในครัวเรือนอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลง

ป่าธรรมชาติเป็นสวนยางพาราในพื้นที่ลุ่มน้ าท่าดี จังหวัด

นครศรีธรรมราช

9ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 



ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ก าหนดนโยบาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

นั กวิ ทยาศาสตร์ ซ่ึ ง แสดง ให้ เ ห็ นถึ ง ความจ า เป็ นของ

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลซ่ึงกันและกันตลอด

กระบวนการจัดท าและน าสถานการณ์จ าลองและแบบจ าลองไปใช้

10 ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 



การมีส่วนร่วมตลอดทั้งกระบวนการของผู้ก าหนดนโยบาย 

ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เจ้าของภูมิปัญญา

ท้องถิ่น จะท าให้การใช้สถานการณ์จ าลองและแบบจ าลอง

เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การพัฒนาและประยุกต์ใช้

สถานการณ์จ าลองและแบบจ าลองจะช่วยให้สามารถวางแผน 

ลงทุนและ เสริ มสร้ า งสมรรถนะ ได้ อย่ า ง เหมาะสม

เพื่อเอาชนะความท้าทายต่าง ๆ 

11ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 



การประเมินของ IPBES ได้น าไปใช้เป็นแนวทางและ

สนับสนุนความริเริ่มต่าง ๆ ที่ส าคัญทั่วโลก รวมทั้งกระตุ้นและ

สนับสนุนความพยายามที่จะลดช่องว่างและสร้างความร่วมมือ

ระหว่างชุมชนนักวิจัยตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดขอบเขต

การศึกษา (scope) และการใช้สถานการณ์จ าลองและ

แบบจ าลองจนถึงการก าหนดนโยบาย

ผู้ ก าหนดนโยบายสามารถน าสถานการณ์จ าลอง

และแบบจ าลองไปประยุกต์ ใช้ เพื่อให้การวางแผน

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศได้มี

ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การประเมินของ IPBES นับว่า

มีคุณค่าอย่างยิ่ ง เพราะไม่ ได้มีประโยชน์ เฉพาะกับ

ผู้เช่ียวชาญภายใน องค์กรของ IPBES เท่านั้น แต่ยัง

มีประโยชน์กับภาครัฐ ภาคธุรกิจและชุมชนต่าง ๆ ทั่วโลก

12 ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 
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อนาคตท่ีเราต้องการกับอนาคตท่ีเรากลัว

ความจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากก็ได้ 

บางคร้ังส่ิงเล็ก ๆ  อาจมีพลังย่ิงใหญ่ท่ีจะเปลี่ยนแปลง

ส่ิงต่าง ๆ  ได้ เพราะแม้แต่การผลิตพืชอาหารทั่วโลก

สามในส่ีส่วนของการผลิตท้ังหมด

ยังต้องขึ้นกับส่ิงมีชีวิตเล็ก ๆ  ท่ีเรียกว่า 

1ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 

“ผู้ผสมเกสร”



การผสมเกสรหรือการถ่ายละอองเรณู (pollination) คือ 

กระบวนการที่ละอองเรณู (pollen) ไปตกลงบนยอดเกสรตัวเมียจนเกิด

การปฏิสนธิเกิดเป็นผลและเมล็ด

การผสมเกสรอาจเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น ละอองเรณูปลิวไป

ตามแรงลมแล้วไปตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย หรืออาจเกิดจาก

มีสัตว์ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการผสมเกสรที่เรียกว่า สัตว์ผู้ผสมเกสร 

(animal pollinator) ซ่ึงมีความส าคัญอย่างมากต่อการสืบพันธ์ุ

ตามธรรมชาติของพืชต่าง ๆ ทั้งพืชปลูกและพืชป่า การผสมเกสรเกิดได้

สองลักษณะ คือ การผสมเกสรในดอกเดียวกัน (Self Pollination)

และการผสมเกสรข้ามดอก (Cross Pollination)

การผสมเกสร คืออะไร?

ผู้ผสมเกสรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  ผู้ ผสมเกสร

ตามธรรมชาติ (Wild Pollinator) และผู้ผสมเกสรเล้ียง (Managed

Pollinator) ส าหรับผู้ผสมเกสรเลี้ยงหมายถึง ผู้ผสมเกสรที่มนุษย์

น ามาเลี้ยงเพื่อช่วยผสมเกสรให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ ได้แก่ 

ผึ้ง (honey bee) ผึ้งหลวง (bumble bee) ชันโรง (stingless) และ

ผึ้งสันโดษ (solitary bee)

2 ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 



ทุก ๆ ปี สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่ท าหน้าที่อันยิ่งใหญ่เหล่านี้

สามารถสร้างผลิตผลทางการเกษตรคิดเป็นมูลค่ากว่าห้าแสนล้าน

ดอลลาร์ สัตว์ผู้ผสมเกสรเหล่านี้สร้างประโยชน์ในระบบการผลิต

ทางการเกษตรจนสามารถส่งออกซ่ึงเป็นการสร้างงานและ

สร้างรายได้ให้กับประชากรทั้งในประเทศที่พัฒนาและประเทศ

ก าลังพัฒนานับล้านคน

ปัจจุบันมีพืชเกษตรที่ต้องอาศัยผู้ผสมเกสรเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 

300 เมื่อเทียบกับเมื่อ 50 ปีที่แล้ว แต่ในทางกลับกันจ านวนชนิด

ของผู้ผสมเกสรในยุโรปและอเมริกาเหนือกลับลดลงอย่างมากและ

บางชนิดก็มีสถานะใกล้สูญพันธ์ุ 

“ การลดลงของผู้ผสมเกสรเหล่านี้

ส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร?”

การลดลงของสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ เหล่านี้ถือเป็นภัยคุกคาม

ที่ส าคัญซ่ึงส่งผลกระทบต่อการจ้างงานผู้คนนับล้าน รวมถึงมูลค่า

ของอาหารนับพันล้านดอลลาร์ ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญพันธ์ุ

ของผู้ผสมเกสร ข้อตัดสินใจเชิงนโยบายจึงมีความจ าเป็น

ต้องด าเนินการบนฐานของข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ที่เช่ือถือได้

3ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 



5ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 

ดัดแปลงจาก The assessment report on pollinators, pollination and food production Summary for Policy Makers (2016)

ภาพที่ 1

ความหลากหลายของผู้ผสมเกสรตามธรรมชาติและผู้ผสมเกสรเล้ียง (wild and managed pollinators) ท่ัวโลก 
ซ่ึงเลือกมาเป็นตัวอย่างเพียงบางส่วนเท่า น้ัน เ พ่ือแสดงถึงความหลากหลายของแมลงผู้ผสมเกสร
ท่ีพบในภูมิภาคต่าง ๆ

ประกอบด้วย สัตว์หลายกลุ่ม

ซ่ึ ง ส่ ว น ใ หญ่ เ ป็ น ก ลุ่ ม แ ม ล ง

โดยเฉพาะผึ้ง แต่ยังมีแมลงชนิด

อื่น ๆ เช่น แมลงวัน ตัวต่อ ผีเสื้อ 

ผีเส้ือกลางคืน แมลงปีกแข็ง ด้วง 

เพลี้ย มด ริ้น ส าหรับสัตว์มีกระดูก

สันหลังที่จัดเป็นผู้ผสมเกสร ได้แก่ 

ค้ างคาว นก สัตว์กลุ่ มไพรเมต

(primates) สัตว์มี ถุ งหน้ าท้อง 

(marsupials) สัตว์ฟันแทะและ

สัตว์เล้ือยคลาน

ผู้ผสมเกสร (Pollinator) 

4 ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 



เป็นกลุ่มผ้ึงกว่าร้อยละ             

รองลงมาคือกลุ่มแมลงวันราวร้อยละ   

ในขณะที่กลุ่มอื่น ๆ พบน้อยกว่าร้อยละ

90
30
6

ทั้งนี้ ปัจจุบันพันธ์ุผึ้งที่เกษตรกรนยิมเลี้ยง 

(managed bee) มีเพียงไม่กี่ชนิด เช่น

ผึ้งเกือบทุกชนิดท าหน้าที่เป็นสัตว์ผู้ผสมเกสร 

แต่ส าหรับสัตว์กลุ่มอื่น ๆ เช่น ผีเส้ือ นก 

เมื่อเทียบกับผึ้งแล้วถือว่ามีส่วนน้อยที่ท าหน้าที่เป็นผู้ผสมเกสร

ทั้งที่ผึ้งทั่วโลก

มีความหลากหลายมากถึง ชนิด 

โดยส่วนใหญ่เป็นผึ้งตามธรรมชาติ

ผ้ึงพันธุ์ 

(western honey bee)

(Apismellifera)
ผึ้งโพรง 

(eastern honey bee) 

(Apis cerana)

ผึ้งหลวง 

(bumble bees) 

ชันโรง

บางชนิด

ผึ้งสันโดษ

(solitary bee) 

20,077 

6 ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 

พบว่าสัตว์ต่าง ๆ ที่เป็นผู้ผสมเกสรให้กับพืชเกษตรทั่วโลก



ผู้ผสมเกสรส่วนใหญ่จะเข้าไปตอมดอกไม้เพื่อเก็บหรือกิน

น้ าหวาน (nectar) และ/หรือละอองเรณู (pollen) เป็นหลัก 

อย่างไรก็ตามมีผู้ผสมเกสรบางชนิดที่เข้าไปเก็บส่วนอื่น ๆ เช่น 

น้ ามัน น้ าหอมและยางไม้ที่อยู่ในดอกไม้บางชนิดด้วย ผู้ผสมเกสร

แบ่งเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มที่จ าเพาะ (specialist) และกลุ่มที่ไม่จ าเพาะ 

(generalist) กับชนิดของพืช ส่วนพืชเองก็เลือกผู้ผสมเกสรด้วยเช่นกัน 

โดยพืชที่ “ช่างเลือก” จะมีความจ าเพาะต่อผู้ผสมเกสรเพียง

ไม่กี่ชนิดท าให้มีโอกาสในการผสมเกสรเกิดขึ้นได้น้อย ส่วนพืชที่ 

“ไม่เลือกมาก” ไม่จ าเพาะต่อผู้ผสมเกสรชนิดใดชนิดหนึ่งมีโอกาส

ทีจ่ะเกิดการผสมเกสรโดยผู้ผสมเกสรที่หลากหลายกว่า 

7ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 



ในปี ค.ศ. 2016 IPBES ได้เปิดตัวการประเมินเรื่องผู้ผสมเกสร 

การผสมเกสรกับการผลิตอาหาร (The assessment report on 

pollinators, pollination and food production) ซ่ึงได้น าเสนอ

ข้อมูลที่ส าคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐบาล 

ธุรกิจและกลุ่มผู้ วิจัยต่าง ๆ ทั่ วโลก ทั้ งนี้  การประเมินดังกล่าว

เป็นการท างานร่วมกันของผู้ เชี่ยวชาญด้านผู้ผสมเกสรทั่ว โลก

เกือบ 80 คนเป็นเวลาถึง 2 ปี จนเกิดเป็นการประเมินฉบับนี้

ของ IPBES ซ่ึงน าเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดเกี่ยวกับผู้ผสมเกสร

ทั้งสถานะ แนวโน้ม ภัยคุกคามและโอกาสต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์

ในการปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ผสมเกสรส่วนใหญ่เป็นผู้ผสมเกสรตามธรรมชาติ ซ่ึงเฉพาะกลุ่มผึ้งมีอยู่

กว่า 20,000 ชนิด แม้ว่าจะมีการเพาะเล้ียงผู้ผสมเกสรมากข้ึนแต่ผู้ผสม

เกสรตามธรรมชาติยังคงมีความส าคัญอย่างมาก ทั้งนี้ในอเมริกาเหนือและ

พื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปประชากรและความหลากหลาย

ของผู้ผสมเกสรตามธรรมชาติกลับลดลง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสถานภาพ

ผู้ผสมเกสรตามธรรมชาติในพื้นที่อื่น ๆ ของโลกยังคงมีไม่เพียงพอ ทั้งนี้ 

ข้อมูลจากบัญชีชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคามขององค์การระหว่างประเทศ

เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation

of Nature: IUCN) หรือ IUCN Red List of Threatened Species

แสดงให้เห็นว่าร้อยละ 40 ของชนิดพันธ์ุผึ้งทั่วโลกอาจก าลังถูกคุกคาม 

และมากกว่าร้อยละ 16 ของประชากรสัตว์มีกระดูกสันหลังที่เป็นผู้ผสมเกสร

ก าลังเผชิญกับการสูญพันธ์ุทั่วโลก

8 ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 

การค้นพบที่สำคัญ



5ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 9ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 

ดัดแปลงจาก The assessment report on pollinators, pollination and food production Summary 

for Policy Makers (2016)

ภำพที่ 2

สถานภาพของผู้ผสมเกสรตามธรรมชาติในกลุ่มต่าง ๆ ตามบัญชีชนิดพันธ์ุ
ท่ีถูกคุกคามของ IUCN 

(A) เกณฑ์การจ าแนกสถานภาพชนิดพันธ์ุของ IUCN (B) การจัดสถานภาพของผึ้งและผีเส้ือในยุโรป ตามเกณฑ์ของIUCN

(C) การจัดสถานภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังที่เป็นผู้ผสมเกสรในทุกภูมิภาคตามเกณฑ์ของIUCN

ผึ้ง                            ผีเส้ือ



10 ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 

ที่มา:  The assessment report on pollinators, pollination and food production Summary for 

Policy Makers (2016)

ภำพที่ 3

แผนท่ีแสดงการเกษตรท่ัวโลกท่ีต้องพ่ึงพาผู้ผสมเกสร ในปี ค.ศ 1961 กับ
ค.ศ. 2012 ซ่ึงสามารถคาดการณ์ได้ว่าปริมาณผลผลิตทางการเกษตรจะลดลง
หากไม่มีสัตว์ผู้ผสมเกสร ดังแสดงในแถบสีด้านล่างของภาพ จากฐานข้อมูล
ของ FAO (FAOSTAT 2013) และตามวิธีการของ Aizen et al. (2009)

1961

2012



ปัจจุบันแม้ว่าผู้ผสมเกสรต้องเผชิญกับปัจจัยคุกคามต่าง ๆ 

แต่หนทางส าคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการถูกคุกคามให้กับ

ผู้ ผสมเกสรได้คือ การผสมผสานความรู้ ดั้ ง เดิมกับความรู้

ทางวิทยาศาสตร์ในการก าหนดนโยบายด้านการเกษตร เช่น 

เพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับผู้ผสมเกสรโดยส่งเสริมการเกษตร

ที่ยั่งยืนและสนับสนุนวิธีการเกษตรดั้งเดิมที่จะช่วยให้เกิดการจัดการ

ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ การหมุนเวียนของพืช ทั้งยัง เป็น

การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเกษตรกร นักวิจัย 

อุตสาหกรรมชุมชนและสาธารณชน ตลอดจนการลดการใช้ยาฆ่าแมลง

ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผู้ผสมเกสรจ านวนมากและปรับปรุงการเลี้ยงผึ้ง

ควบคู่ไปกับวิธีการผสมเกสรที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ 

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

สมัยที่ 13 ภาคีทั้ง 196 ประเทศ ได้รับรองประเด็นสำคัญ (key message) 

ของการประเมินผูผ้สมเกสรเพื่อคุ้มครองผูผ้สมเกสร ทั้งนี้ พบว่าข้อมูลจาก

รายงานของ IPBES มีส่วนช่วยสนับสนุนการคุ้มครองผู้ผสมเกสร

ในกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการระดับชาติ เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้

การประเมินของ IPBES ยังได้รับความสนใจจากสื่อและวารสารชั้นน า

จ านวนมาก รวมทั้งรายการโทรทัศน์ยอดนิยมของสหรัฐฯ อีกด้วย

อิทธิพลของการประเมินผู้ผสมเกสร

11ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 



เรำจะท ำอะไรได้บ้ำง

หากพิจารณา

ประเด็นส าคัญต่าง ๆ 

ที่การประเมินฉบับนี้ของ IPBES เสนอ

จะเห็นว่าการจะปกป้องผู้ผสมเกสรเอาไว้

เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงของเรา

ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน 

เพราะทุกคนล้วนมีหน้าที่ส าคัญ

12 ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 





สรุปสาระส าคัญจากรายงาน

การประเมินความเส่ือมโทรมของดินและการฟื้ นฟูสภาพดิน

The assessment report on 

LAND DEGRADATION AND RESTORATION

คณะท่ีปรึกษา ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดร. รวีวรรณ ภูริเดช        เลขาธิการ

นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ

ดร. จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อ านวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

เรียบเรียง     นางสาวพุทธธิดา รัตนะ

บรรณาธิการ ดร. เบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย

พิมพ์ท่ี        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี ก็อปปี้ ปริ้น

จ านวน        500 เล่ม

ธันวาคม 2563

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม



หากถามว่าอะไรที่เป็นตน้เหตขุองปัญหาส่ิงแวดล้อม

ซึ่งส่งผลกระทบตอ่ความเป็นอยูข่องผู้คน

กว่าสามพันลา้นคนทั่วโลก สร้างแรงกดดันใหส่ิ้งมีชีวิต

สูญพันธุ์มากขึน้ ทวคีวามรุนแรงของการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศ รวมถึงมีส่วนใหเ้กิดการอพยพย้ายถิ่น

และสร้างปัญหาความขดัแย้งระหว่างมนุษย์ 

ปัญหานั้นคือ ควำมเส่ือมโทรมของดิน

1ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 



การประเมินความเสื่อมโทรมของดินและการฟื้นฟูสภาพดิน

เป็นผลจากการทำงานของผู้เชี่ยวชาญชั้นนำทั่วโลก

กว่า 160 คน จากประเทศต่าง ๆ ในทุกภูมิภาค 

โดยการวิเคราะห์เอกสารทางวิชาการกว่า 3,000 ฉบับ

ตลอดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการประเมิน

ของโลกที่ครอบคลุมและใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์

ในการอ้างอิงเพื่อประกอบการตัดสินใจจัดทำนโยบายได้

2 ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 



ในปี ค.ศ.

พบว่ามีผืนดินบนโลกน้อยกว่าร้อยละ

ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์

มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการเสื่อมคุณภาพของผนืดิน

อันเนื่องมาจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

และบริการจากระบบนิเวศ คิดเป็นร้อยละ 

2010ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประจ าปีของโลกในปี ค.ศ. 

10

2014

25

ซ่ึงคาดการณ์ว่าภายในปี ค.ศ. 

พื้นที่ดังกล่าวจะเหลือเพียงร้อยละ         เท่านั้น

นอกจากนี้ในช่วง             ปี ที่ผ่านมา 

พบว่า ทั่วโลกได้สูญเสียพื้นที่ชุ่มน้ าไปแล้วมากถึงร้อยละ

2050
10

300
87

การค้นพบ (finding) ที่ส าคัญมีดังนี้

3ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 



เกิดการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่า

กว่าร้อยละ               เมื่อเทียบกับยุคก่อนสมัยใหม่ (pre-modern)

เกิดแรงกดดันให้ประชากร ล้านคน 

จาก ล้านคน ที่อาศัยในพื้นที่แห้งแล้งต้องอพยพย้ายถิ่น

700
4,000

ผลผลิตทางการเกษตรจะลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ

และในบางภูมิภาคอาจลดลงถึง ร้อยละ

10
50

นี่เป็นเพียงบางส่วนของการค้นพบจากการประเมินความเสื่อมโทรม

ของดินและการฟื้นฟูสภาพดินที่จัดท าโดย IPBES ดังนั้น การจัดการ

ความเสื่อมโทรมของผืนดินจึงมีความส าคัญต่อการบรรลุ

เป้าหมายการพัฒนาระหว่างประเทศที่ส าคัญ ได้แก่ เป้าหมายไอจิ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน และข้อตกลงปารีสว่ าด้วย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หากเราไม่สามารถลดการเส่ือมโทรมของผืนดินและเปลี่ยนแปลง

ให้กลับมามีสภาพดีดังเดิมได้ คาดว่าสถานการณ์เหล่านี้อาจเกิดขึ้น

ภายในปี ค.ศ. 2050

50

4 ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 



5ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 

แรงขับเคลื่อน (drivers) ส าคัญที่ก่อให้เกิด

การเสื่อมโทรมของผนืดินคือการขยายตัวและการบรหิารจัดการ

การใช้ประโยชนท์ี่ดินอย่างไม่ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่เกษตร 

พื้นที่เลี้ยงสัตว์ ป่าปลูก การตั้งถิ่นฐานของมนษุย์ 

โครงสร้างพื้นฐาน เหมืองแร่และอุตสาหกรรม 

ซ่ึงแรงขับเคล่ือนนีเ้ป็นปัจจัยคุกคามต่อความมั่นคงทางอาหาร 

ความสะอาดของน้ าดื่ม การจัดหาพลังงานและประโยชนอ์ื่นๆ 

ที่ธรรมชาติมีต่อมนุษย์ อีกหนึ่งของแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญ

คือ วิถชีีวิตที่บริโภคเกินความจ าเป็น อันน าไปสู่การเพิ่มขึ้น

ของการบริโภคและการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนือ่ง 

ปัจจัยเหล่านี้มักน าไปสู่การขยายพื้นที่เกษตรอย่างไม่ยั่งยืน 

ท าให้เกิดการดึงเอาทรัพยากรและแร่ธาตุในดินไปใช้เกินจ าเป็น 

จนผืนดินไม่สามารถฟื้นฟูได้ทันตามความต้องการผลผลิต

สำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรเส่ือมโทรมของผืนดิน
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ความเสื่อมโทรมของผืนดินจะส่งผลกระทบท าให้จ านวนประชากรของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติลดลง

ในเกือบจะทุกกรณี และอาจถึงขั้นสูญพันธุ์ นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดการสูญเสียความหลากหลาย

ทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในแต่ละชนิดพันธุ์ด้วย อัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

จะแปรเปลี่ยนไปตามเขตภูมิศาสตร์ โดยพบว่าพื้นท่ีเพาะปลูก พื้นทีทุ่่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และพื้นท่ีในเขต

ตัวเมือง จะมีอัตราสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากเมื่อเทียบกับระบบนิเวศท่ียังไม่ถูก

รบกวนหรือระบบนิเวศท่ีก าลังมีการฟื้นฟู ปัจจัยส าคัญท่ีเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพท่ัวโลกยังคงเป็นการสูญเสียถิ่นท่ีอยู่อาศัยในธรรมชาติ การที่มนุษย์

บริโภคและใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตมากเกินขีดจ ากัด ภาวะมลพิษ ผลกระทบจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

ท่ีรุกราน และโรคระบาดท่ีเกิดจากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ซึ่งหากปัจจัยเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้น

อย่างต่อเนื่องก็จะส่งผลให้การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพรุนแรงมากยิ่งขึ้นและการก าหนด

แนวทางในการแก้ไขฟื้นฟูได้ยากยิ่งขึ้น

ภำพท่ี 2
ดัชนีแนวโน้มขนาดของพ้ืนท่ีชุ่มน ้า
(Wetland Extent Trends: WET)
แสดงแนวโน้มขนาดของพ้ืนท่ีชุ่มน ้า
ตามธรรมชาติซึ่งลดลงอย่างต่อเน่ือง
ต้ังแต่ ค.ศ. 1970 ถึง ค.ศ. 2015

ท่ีมา:ส านักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนท่ีชุ่มน ้าและ UNEP-WCMC (2017) 
และ Dixon และคณะ (2016)

Amphibians

(25 populations)

Reptiles

(63 populations)

Mammals

(350 populations)

Birds

(265 populations)

ถึงแม้ว่าพื้นท่ีชุ่มน้ าจะมีพื้นท่ีโดยรวมท่ัวโลกไม่มากเมื่อเทียบกับระบบนิเวศประเภทอ่ืน ๆ แต่ได้ผลิต

บริการจากระบบนิเวศท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง เช่น การเป็นแหล่งทรัพยากรน้ าจืด ช่วยคุ้มครอง

พื้นท่ีชายฝั่งทะเล รวมถึงเป็นถิ่นท่ีอยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ ท่ีมีการเคลื่อนย้ายถิ่น (migratory

species) ดังนั้น การดูแลรักษาพื้นท่ีชุ่มน้ าซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานในธรรมชาติ (natural

infrastructure) ท่ีส าคัญ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีควรต้องมีการด าเนินงานซึ่งจะสร้างประโยชน์มหาศาล

ให้แก่มนุษย์ เช่น ความมั่นคงทางอาหารและน้ า การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ เป็นต้น

ภำพท่ี 1
แรงขับเคลื่อน (drivers) ต่าง  ๆ
ท่ีส่งผลกระทบให้เกิดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
มากท่ีสุดในแต่ละกลุ่มอนุกรมวิธาน

ข้อมูลประกอบด้วย 703 กลุ่มประชากรจากรายงาน living planet (WWF 2016)
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ภาพที่ 3: การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศตามธรรมชาติโดยมนุษย์ที่ต้องแลกกับ
การสูญเสียบริการจากระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

การเปลี่ ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ในพื้ น ท่ี หนึ่ งจ า เป็นต้องแลกมาด้วยการลดลง

ของความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศในพื้นท่ีนั้น ตัวอย่างเช่น

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการผลิตพืชอาหาร (ภาพท่ี 3) จากเดิมซึ่งผืนดิน

ยังไม่เสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพในดินยังมีความสมบูรณ์ ระบบนิเวศยังสามารถ

ท าหน้าท่ีในการกักเก็บน้ า ควบคุมสภาพภูมิอากาศได้แต่เมื่อมีการใช้ประโยชน์ ท่ีดิน

เพื่อให้สามารถผลิตอาหารในปริมาณเพิ่มขึ้นจะท าให้ผืนดินท่ีเคยสมบูรณ์เกิดความเสื่อมโทรม

ลงเรื่อย ๆ จนกลายสภาพเป็นท่ีดินซึ่งถูกท้ิงร้าง ซึ่งสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและ

บริการจากระบบนิเวศท้ังหมดรวมถึงไม่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตอาหารได้อีกต่อไป 

(ภาพขวาสุด) แผนภาพการเปรียบเทียบนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกระบบนิเวศและ

ทุกรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ท้ังนี้ การจะตัดสินใจใช้ประโยชน์ท่ีดินว่าจะคุ้มค่าต่อการ

สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับมูลค่าและการจัดล าดับ

ความส าคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจทางสังคมและการเมือง แต่จาก

หลักฐานแสดงให้เห็นว่าแทบไม่มีใครได้รับประโยชน์เลยหากดินเสื่อมสภาพลงมาก ๆ 

จนระบบนิเวศไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างท่ีควรจะเป็นเพราะทรัพยากรมีอยู่จำกัดจึงไม่มี

อะไรได้มาฟรี ๆ ได้อย่างต้องเสียอย่าง
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การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

น้อย มาก

ความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ
ท่ีลดลงจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

น้อย มาก

การกักเก็บน ้า

การควบคุม
สภาพภูมิอากาศ

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

อาหาร

เส้นใย

สภาพดินยังไม่เส่ือมโทรม

เส่ือมโทรม

สภาพดินยังไม่เส่ือมโทรม มีการเปลี่ยนแปลงท่ีดินเพ่ิมข้ึน มีการเปลี่ยนแปลงท่ีดินรุนแรงข้ึน ท่ีดินถูกท้ิงร้าง
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ภาพที่ 4: สถานการณ์ แนวโน้มและขอบเขตของแรงขับเคล่ือนโดยตรงที่เกิดจากการเส่ือม
โทรมของดินในทุกอนุภูมิภาคทั่วโลก



การเสื่อมโทรมของผืนดินนั้นเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ช่วงระหว่าง ค.ศ. 2000 -2009 การเสื่อมโทรม

ของผืนดินส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ทั่วโลกต่อปีสูงถึง 4.4 พันล้านตัน โดยการตัดไม้ท าลายป่า

อย่างเดียวก็คิดเป็นร้อยละ 10 ของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ในทางกลับกันการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศยังส่งผลกระทบต่อการเสื่อมโทรมของผืนดิน

ในแง่ของการเกิดภัยพิบัติรุนแรงซ่ึงไปเร่งให้เกิดการพังทลาย

ของดิน รวมถึงการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า การเพิ่ม

จ านวนของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ศัตรูพืชและโรคระบาด ดังนั้น 

การให้ความส าคัญกับการจัดการกับความเส่ือมโทรมของผืนดิน

จะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้สูงถึงหนึ่งในสามซ่ึงนับว่า

เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและควรเร่งด าเนินการให้ได้ภายในปี 

ค.ศ. 2030 เพื่อรักษาอุณหภูมิของโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน 2 องศา

เซลเซียสตามข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ การที่จะเชื่อมโยงประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการเสื่อมโทรมของผืนดินได้นั้นจะต้องหยิบยก

ท้ังสองประเด็นขึ้นมาด าเนินการอย่างเร่งด่วนในระดับเดียวกัน

กำรเส่ือมโทรมของผืนดินและ

กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
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ประโยชน์ที่ส าคัญที่สุดของรายงานการประเมินความเสื่อมโทรม

ของดินและการฟื้นฟูสภาพดินของ IPBES คือใช้เป็นหลักฐานและ

แนวนโยบาย เราสามารถด าเนินการตามทางเลือกต่างๆ เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการเสื่อมโทรม

ของผืนดินและการฟื้นฟูสภาพดิน

รายงานได้ยกตัวอย่างการฟื้นฟูผืนดินอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามลักษณะของระบบนิเวศที่แตกต่างกัน อาทิ พื้นที่เพาะปลูก 

(Croplands) ต้องมีการลดอัตราการสูญเสียดิน เพิ่มคุณภาพและ

แร่ธาตุในดิน ปลูกพืชทนเค็มและมีการริเริ่มระบบอนุรักษ์ต่างๆ 

พื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (Rangelands) ควรมีการปรับปรุงวิธีการ

และหน่วยงานที่ท าหน้าที่จัดการปศุสัตว์ในท้องถิ่น รวมถึงการดูแล

เกี่ยวกับการเกิดไฟป่า พื้นที่ชุ ่มน ้า (Wetlands) ควรควบคุมแหล่ง

ที่ เกิดมลพิษ ควบคุมการระบายน้ าที่อาจเกิดน้ าท่วมทะลักและ

สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ชุ่มน้ า และการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ า

เรำจะสำมำรถหลีกเล่ียง ลด และฟื้ นฟู

กำรเส่ือมโทรมของดินได้อย่ำงไร
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ให้มีความสมบูรณ์ พื ้นที ่ในเมือง ควรมีการวางแผนเชิงพื้นที่ 

ส่งเสริมการปลูกพืชพื้นเมือง การพัฒนาโครงสร้างสีเขียว การพัฒนา

ระบบบ าบัดน้ าเสียและฟื้นฟูคูคลอง

อีกหนึ่ งก้าวที่จะสนับสนุนการพื้นฟูที่ดินคือการพัฒนาระบบ

ติดตามตรวจสอบและมีข้อมูลพื้นฐานที่ เพียงพอ มี นโยบาย

การประสานงานระหว่างกระทรวงต่าง ๆ เพื่อบูรณาการงานด้านเกษตร 

ป่าไม้ พลังงาน น้ า โครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการต่าง ๆ 

และมีการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้รางวัลในการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ รายงานการประเมินความเสื่อมโทรมของดินและการฟื้นฟู

สภาพดินของ IPBES จะเป็นประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย

ที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและ

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพ

เป็นทะเลทราย (UNCCD) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย

ทางชีวภาพในดิน
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ส่ิงที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วน
ในเชิงควำมเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ

สิ่งที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน 

คือ การหยุดยั้ง การลดการเสื่อมโทรมของผืนดิน 

และการฟื้นคืนสภาพของผืนดิน ยิ่งด าเนินการช้าเท่าไหร่

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการก็ยิ่งสูงขึ้นและการฟื้นฟู

จะท าได้ยากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากยังไม่มีการด าเนินการอะไร

อาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสูงขึ้นถึงสามเท่า 

และโดยเฉลี่ยแล้วประโยชน์ของการฟื้นฟผูืนดิน

มักจะมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไปหลายเท่า 

ซ่ึงรายงานของ IPBES ไดแ้สดงให้เห็นว่า

การด าเนินการที่ต้ังเป้าหมายเพื่อต่อสู้

กับความเสื่อมโทรมของที่ดินจะสามารถน าไปสู่

การเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนได้นับล้าน
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การที่ โลกของเรามี ส่ิงมีชีวิตหลากหลายชนิดอาศัย

อยู่ร่วมกัน เป็นรากฐานส าคัญที่เอื้อประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต

ของมนุษย์ เพราะกระบวนการทางธรรมชาติได้น ามาซึ่ง

แหล่งอาหารและน ้าสะอาดเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นอากาศ

บริสุทธิ์ที่เราใช้หายใจและเป็นพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ  ที่จ าเป็น

ต่อการด ารงชีวิต นั่นคือ ส่ิงที่มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติ 

(Nature’s contributions to people: NCP) ซึ่งไม่เพียงแต่

เป็นหัวใจส าคัญต่อความอยู่รอดของเราเท่านั้น แต่ยังถือเป็น

ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม อัตลักษณ์และสุนทรียภาพในการ

ใช้ชีวิตของเราด้วย ทั้งนี้ แม้ว่าธรรมชาติจะมีความส าคัญ

มากขนาดไหน แต่กลับพบว่าความหลากหลายทางชีวภาพ

ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาคของโลกซึ่งจะน าไปสู่

ความเส่ียงต่อเศรษฐกิจ การด ารงชีวิต ความมั่นคงทางอาหาร 

น ้าและพลังงาน ตลอดจนคุณภาพชีวิตของผู้คนทุกหนทุกแห่ง 
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ในการประชุม

ณ ประเทศโคลอมเบยีได้รับรองรายงานการประเมิน

ความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนเิวศ

ในระดับภมูิภาคใน ภูมิภาค ได้แก่4

IPBES คร้ังที่ 6

ทวีปอเมริกา ทวีปแอฟริกา
ทวีปยุโรปและ

เอเชียกลาง

เอเชียและแปซิฟิก

ซึ่งเป็นผลจากการทำงานของผู้เชี่ยวชาญชั้นนำกวา่                คน 

จากกวา่                ประเทศตลอดระยะเวลา          ปี 
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การประเม ินของท ั ้ ง 4 ภ ูม ิภาคถ ือเป ็นการม ีส ่วนร ่วม

ของผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่าง ๆ ที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในทศวรรษ

ที่ผ่านมา ในแง่ขององคค์วามรู้ดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ

และสิ ่งที ่มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติ รายงานการประเมิน

ได้มุ่งเน้นที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับความสำคัญและความก้าวหน้า

ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ภัยคุกคามที่เกิดขึ้น 

ตลอดจนโอกาสที ่จะนำไปสู ่การพัฒนาที ่ย ั ่งย ืนในอนาคต 

ด้วยการนำเสนอข้อมูลที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื ่อให้ผู ้คนทั ่วโลกสามารถนำข้อมูลเหล่านี ้ไปใช้ประกอบ

การตัดสินใจและดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรลุ

พันธกรณีระดับโลก ต่าง ๆ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ของสหประชาชาต ิ (Sustainable Development Goals: SDGs) 

เป ้าหมายไอจ ิด ้ านความหลากหลายทางช ีวภาพ (Aichi

Biodiversity Targets) และความตกลงปาร ีสว ่าด ้วย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Paris Agreement on

Climate Change)
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countries) จ านวน 17 ประเทศ มีประเทศที่อยู่ในทวีปอเมริกาถึง 7 ประเทศ ถือได้ว่า

ธรรมชาติของภูมิภาคนี้สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับความต้องการของมนุษย์ได้ถึง

ร้อยละ 40 แต่ความสามารถนี้กลับลดลงร้อยละ 65 และลดลงอย่างมากถึงร้อยละ 21

รายงานของ IPBES เปิดเผยว่าแม้ทวีปอเมริกาจะมีประชากรรวมเป็น

ร้อยละ 13 ของประชากรทั่วโลก แต่รอยเท้านิเวศ (Ecological Footprint)*

ของประชากรในทวีปอเมริกาคิดเป็นเกือบร้อยละ 23 ของโลก คาดว่าในอีก 30 ปี

ข้างหน้าประชากรในภูมิภาคจะเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 20 และผลิตภัณฑ์มวลรวม

ในประเทศจะเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าซ่ึงจะส่งผลให้การบริโภคเพิ่มขึ้นในอนาคต

วีปอเมริกาเป็นทวีปที่มีความหลากหลาย

ทั้งทางชีวภาพและทางวัฒนธรรม มีพื้นที่ป่า

ที่กว้างใหญ่และจากการจัดกลุ่มประเทศที่มี

ความหลากหลายทางชีวภาพสู ง (megadiverse

ท

ทวีปอเมริกา
การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ
และบริการจากระบบนิเวศในระดับภูมิภาค

The Regional Assessment Report on 
Biodiversity and Ecosystem Services

ภายในปี ค.ศ. 2050 กิจกรรมของมนุษย์ที่มีส่วนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญที่จะเพิ่มผลกระทบเชิงลบ

ต่อความหลากหลายทางชีวภาพในทวีปอเมริกา เมื่อรวมกับเกษตรกรรมที่ไม่ยั่งยืน 

เหล่านี้จะน ามาซ่ึงความเสื่อมโทรมเกือบทั้งหมดของระบบนิเวศทางบก น้ าจืดและ

ชายฝั่งในอนาคต แม้ว่าการปกป้องพื้นที่มีความส าคัญต่อความหลากหลาย

ทางชีวภาพจะเพิ่มขึ้น แต่ในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวยังได้รับการคุ้มครองน้อยกว่า

ร้อยละ 20 รายงานฉบับนี้ ได้ เน้นย้ าถึงความจ าเป็นในการใช้องค์ความรู้

ของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้นเพื่อใช้ก าหนดนโยบายการอนุรักษ์



อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้ความหลากหลายทางชีวภาพสามารถด ารงอยู่ใน

พื้นที่ท ากินของมนุษย์ได้ด้วย แม้ว่าบางประเทศในทวีปอเมริกาจะมีการ

ด าเนินการที่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อาทิ เป้าหมายไอจิ

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และพันธกรณี

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ดี การสูญเสียความหลากหลาย

ทางชีวภาพที่ยังคงเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องจะเป็นอุปสรรคต่อความพยายาม

ในการบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในอนาคต

ภำพท่ี 1 ความหลากหลายของลักษณะทางภูมิประเทศท่ีของทวีปอเมริกาซ่ึงได้น ามาใช้
ประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการระบบนิเวศในภูมิภาคอเมริกา

ที่มา: The Regional Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for the Americas 

Summary for Policy Makers (2018)

*ดัดแปลงจาก Olson et al. (2001), World Wildlife Fund (2004 and 2012), and Marine Regions (2016).
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* รอยเท้านิเวศ (Ecological Footprint) คือ การวัดผลกระทบของกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์

ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยค านวณจากปริมาณการบริโภค และปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 

โดยเทียบกับอัตราการฟื้นฟูระบบนิเวศ
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ท าลายป่า การแพร่กระจายของชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกราน การเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ภาวะมลพิษ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการสูญเสีย

องคค์วามรู้และแนวปฏิบัติได้น าไปสู่การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพและ

สิ่งที่มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติทั่วทั้งภูมิภาค  

การผลิตและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทั่วโลกประมาณร้อยละ 90 เกิดขึ้นในภูมิภาค

เอเชียและแปซิฟิก อย่างไรก็ตามกลับพบว่าร้อยละ 37 ของสัตว์น้ าและชนิดพันธ์ุ

ที่สามารถอาศัยอยู่ในน้ าหรือมีวงจรชีวิตบางช่วงอยู่ในน้ า (semi-aquatic species)

ก าลังถูกคุกคาม นอกจากนี้มลพิษทางบก ทางอากาศและในมหาสมุทรที่เพิ่มขึ้น

ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสมบูรณ์ของธรรมชาติและผู้คน นอกจากนี้ พบว่า 

10 อันดับแม่น้ าที่มีขยะพลาสติกมากที่สุดในโลกก็ยังเป็นแม่น้ าที่อยู่ในทวีปเอเชีย

ถึง 8 สาย ซ่ึงร้อยละ 95 ของขยะพลาสติกจากแม่น้ าจะไหลรวมไปสู่ทะเล

และมหาสมุทรกลายเป็นปัญหามลพิษทางทะเลต่อไป ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคัญซ่ึงสามารถลดความยากจนของประชากร

ในภูมิภาคได้ แม้จะมีพื้นที่คุ้มครองและมีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นแต่ยังควร

ต้องด าเนินการต่อไป

วามหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ

ได้ค้ าจุนความเป็นอยู่ของประชากรมากกว่า

สี่พันห้าร้อยล้านคนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 

แต่การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว การตัดไม้

ค



รายงานฉบับนี้ของ IPBES ได้เน้นย้ าถึงความจ าเป็นในการเพิ่ม

ความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อการจัดการพื้นที่คุ้มครอง และปรับปรุง

การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท างานร่วมกันข้ามพรมแดน 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม และการเสริมสร้าง

ขีดความสามารถของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในการจัดการกับธรรมชาติ

ภำพที่ 2 เขตภูมินิเวศ (Ecoregion) ท่ีส าคัญและเขตภูมิศาสตร์ย่อย (Geographical 
subregions) ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิตามท่ี IPBES ก าหนด

ที่มา:  The Regional Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for 

Asia and the Pacific Summary for Policy Makers (2018)

*แหล่งข้อมูลจาก biomes data from Olson et al. (2001), and hotspots data from 

Conservation Synthesis – Center for Applied Biodiversity Science at Conservation 

International (2004) and R. A. Mittermeier et al. (2004).

ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 7



เมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา ภายในปี ค.ศ. 2050 คาดว่าประชากรในแอฟริกา

จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในขณะที่มากกว่าครึ่งของประชากรนกและสัตว์เลี้ยงลูก

ด้วยนมในภูมิภาคนี้อาจสูญพันธ์ุไปก่อนสิ้นศตวรรษเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ รวมถึงพันธ์ุพืชในแอฟริกาจ านวนมากก็อาจหายไปเช่นกัน 

และผลผลิตที่ได้จากแหล่งน้ าต่าง ๆ ของแอฟริกาอาจลดลงถึงร้อยละ 20-30

รายงานฉบับนี้ของ IPBES แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันแอฟริกามีพื้นที่ซ่ึงอยู่ใน

สภาพเส่ือมโทรมถึง 6.6 ล้านตารางกิ โลเมตรและได้รับผลกระทบจาก

แรงขับเคลื่อนทางธรรมชาติ (natural drivers) ต่าง ๆ อาทิ แมลงศัตรูพืชและ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ซ้ ายังได้รับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของดิน การสูญเสีย

แหล่งที่อยู่อาศัยทั้งสัตว์อพยพและสัตว์อื่น ๆ และการสูญเสียธาตุอาหารในดิน

การสูญเสียความสามารถในการผลิตและโอกาสทางเศรษฐกิจ ผลกระทบ

ที่กล่าวมาล้วนคุกคามแหล่งอาหาร แหล่งน้ า แหล่งพลังงานตลอดจน

ความมั่นคงด้านสุขภาพของผู้คนทั่ วทั้ งทวีป แม้ว่าจะมีมาตรการและ

การแทรกแซงบางอย่างในแอฟริกาที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวก

วามหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์

ในแอฟริกาถือเป็นทรัพย์สินทางธรรมชาติ

ที่ส าคัญของภูมิภาคนี้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน

ทั้งพืชและสัตว์ในแอฟริกากลับถูกคุกคามอย่างมาก

ค

ทวีปแอฟริกา
การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ
และบริการจากระบบนิเวศในระดับภูมิภาค
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ภำพท่ี 3 แผนท่ีทวีปแอฟริกาแสดงอนุภูมิภาคและระบบนิเวศท่ีได้รับการประเมิน

แต่รายงานของ IPBES ก็เน้นย้ าถึงความจ าเป็นในการก ากับดูแลนโยบายและ

การด าเนินการในระดับชาติที่ เหมาะสม รวมถึงการบูรณาการความรู้

ของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้มีประสิทธิผลมากขึ้น และสนับสนุน

ให้มีการใช้แบบจ าลอง (scenario) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการที่ภูมิภาค

จะสามารถบรรลุเป้าหมายและพันธกรณีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่าง ๆ

ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 9

ที่มา: The Regional Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for Africa 

Summary for Policy Makers (2018)
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ทางชีวภาพและสิ่งที่มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น

พื้นที่ชุ่มน้ าที่ลดลงถึงร้อยละ 50 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 เป็นต้นมา รวมถึงความเสื่อมโทรม

อย่างมีนัยส าคัญของแหล่งที่อยู่อาศัย ได้แก่ ทุ่งหญ้า ป่าพรุ ทะเลและชายฝั่ง

รายงานของ IPBES เปิดเผยว่าระบบนิเวศของภูมิภาคนี้เผชิญกับความท้าทาย

หลายประการเกี่ยวกับความหลากหลายของชนิดพันธ์ุ โดยชนิดพันธ์ุที่พบเฉพาะถิ่น

ในภูมิภาคนี้ก าลังถูกคุกคาม ร้อยละ 28 โดยสถานะของความหลากหลาย

ทางชีวภาพในแหล่งที่อยู่อาศัยบนบก (land-based habitat) 14 จาก 15 แหล่ง 

ทั่วทั้งภูมิภาคมีความเสื่อมโทรมลงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 เป็นต้นมา และยังคง

เสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่ อง ในขณะที่ ร้อยละ 27 ของชนิดพันธ์ุในทะเล 

(marine species) และร้อยละ 66 ของแหล่งที่อยู่อาศัยทางทะเล (marine habitat)

ในสหภาพยุโรป (European Union) อยู่ในสถานภาพที่ไม่ค่อยดีนัก นอกจากนี้ 

การท าเกษตรกรรมเข้มข้นและการท าป่าไม้ที่ เพิ่มขึ้น รวมกับการดึงเอา

ทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ การพัฒนาเมือง ภาวะมลพิษ ชนิดพันธ์ุต่างถิ่น

ที่ รุ กรานและการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศยังน าไปสู่ การลดลงของ

ยุโรปและเอเชยีกลาง

รรมชาติมีส่วนช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจ

และสุขภาพให้กับผู้คนทั่วทั้งทวีปยุโรปและ

เอเชียกลาง โดยเป็นแหล่งอาหาร ยา รวมถึงส่งเสริม

สุขภาพกายและใจ อย่างไรก็ตาม ความหลากหลาย

ธ



ความหลากหลายทางชีวภาพและการสูญเสียองค์ความรู้ของชนพื้นเมือง

และชุมชนท้องถิ่น ส าหรับการเพิ่มพื้นที่คุ้มครองและการส่งเสริมประเด็น

ความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นกระแสหลักโดยภาครัฐและชุมชน

ถือว่ามีความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามแนวโน้มในปัจจุบัน

ไม่เอื้ออ านวยต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายไอจิและ

พันธกรณีด้านสภาพภูมิอากาศในภูมิภาค

รายงาน IPBES ได้เน้นย้ าถึงการใช้นโยบายและแนวทางบูรณาการ

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตลอดจนการเสริมสร้าง

ขีดความสามารถของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นและแหล่งเงินทุน

เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัย การติดตามและการฝึกอบรม

ภำพท่ี 4 IPBES แบ่งภูมิภาคยุโรปและเอเชียกลาง ออกเป็น 4 ภูมิภาคย่อย รวมถึงพ้ืนท่ี 
มหาสมุทรและทะเลของภูมิภาค

ที่มา:  The Regional Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for for Europe and 

Central Asia Summary for Policy Makers (2018)
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มุ่งสู่อนำคตท่ีย่ังยืน

ส่ิงที่รายงานการประเมินระดับภูมิภาคของ IPBES ทั้ง 4 เล่มต้องการ

จะน าเสนอคือ แม้ว่าการด าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ที่ผ่านมาแต่ละภูมิภาคจะมีแนวโน้มในทิศทางที่ดี แต่ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและส่ิงที่มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติยังคงเส่ือมโทรม 

ลดลงและก าลังสูญหายไปเนื่องจากแรงกดดันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 

การบุกรุกถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างไม่ย่ังยืนและเกินขีดจ ากัดในการฟื้นฟูตามธรรมชาติ ปัญหา

มลพิษทั้งทางอากาศ ดินและน้ า การเพิ่มจ านวนของชนิดพันธุ์

ต่างถิ่นที่คุกคามที่มีผลกระทบต่อชนิดพันธุ์ประจ าถิ่น ตลอดจน

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและอื่น ๆ ซึ่งแรงกดดันเหล่านี้

มีมายาวนานและยังทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน ดังนั้น ทุกภาคส่วน

ในสังคมจ าเป็นต้องร่วมมือกันปรับเปล่ียนพฤติกรรมและแนวทาง

การปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อช่วยด ารงรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป

อย่างย่ังยืน

12 ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 
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สรุปสาระส าคัญจากรายงาน

การประเมินความหลากหลายทางชวีภาพ

และบริการจากระบบนเิวศในระดับโลก

The global assessment report

on BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM SERVICES

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

คณะท่ีปรึกษา ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดร. รวีวรรณ ภูริเดช        เลขาธิการ

นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ

ดร. จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อ านวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

เรียบเรียง     นางสาวพุทธธิดา รัตนะ

บรรณาธิการ ดร. เบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย

พิมพ์ท่ี        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี ก็อปปี้ ปริ้น

จ านวน        500 เล่ม

ธันวาคม 2563



การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ

และการบริการจากระบบนิเวศในระดับโลก

ของ IPBES เป็นการประเมินเกี่ยวกับสถานะ

ของธรรมชาติ ระบบนิเวศและส่ิงที่มนุษย์ได้รับ

จากธรรมชาติ โดยมุ่งหวังที่จะเป็นแหล่งข้อมูล

และองค์ความรู้ให้กับผู้มีส่วนก าหนดนโยบาย

ในการจัดท าแนวทางและการด าเนินงานต่าง ๆ 

ที่ค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้คนและ

ธรรมชาติ
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การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ

และบริการจากระบบนิเวศในระดับโลกจัดทำโดย

ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการคัดเลือก 150 คน 

จากทั่วทุกภูมิภาคของโลก มีผู้เขียนร่วม 

(contributing authors) 350 คน จากการวิเคราะห์

เอกสารทางวิชาการกว่า 15,000 ฉบับ

รวมทั้งองค์ความรู้ที่สำคัญของชนพื้นเมืองและ

ชุมชนท้องถิ่น ในการประชุม IPBES สมัยที่ 7

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายนถึง 4 พฤษภาคม 

ค.ศ. 2019 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

สมาชิกของ IPBES ซึ่งประกอบด้วยรัฐบาล

กว่า 130 ประเทศ ไดร้ับรองบทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

(summary for policymakers: SPM) 

และเห็นชอบหัวข้อในแต่ละบท ของรายงานฉบับนี้
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การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการ

จากระบบนิ เวศในระดับโลกถือเป็นการประเมินที่ ย่ิงใหญ่

อีกคร้ังในรอบ 15 ปี หลังจากที่มีการประเมินระบบนิเวศ

แห่งสหัสวรรษ (Millennium Ecosystem Assessment) เมื่อปี 

ค.ศ. 2005 และนับเป็นคร้ังแรกที่การประเมินด าเนินการ

โด ยอ งค์ ก ร ร ะห ว่ า ง รั ฐ บา ล  ( intergovernmental body)

เพื่ อ วิ เ คร า ะห์ ส ถาน ะ  ( status) แล ะแนว โน้ ม  ( trends)

ธรรมชาติของโลก ผลกระทบทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเกิด

แนวโน้มเหล่านั้น แรงขับเคล่ือนทั้งทางตรงและทางอ้อม

ที่เป็นต้นเหตุและที่ส าคัญคือ การวิเคราะห์ว่ายังมีการด าเนินการ

ใดที่ จ า เป็ นต้ อ งท า เพื่ ออนาคตที่ ดี ของมวลมนุ ษยชาติ 

การเช่ือมโยงที่ซับซ้อนนี้ได้รับการประเมินโดยใช้กรอบการท างาน

ที่เรียบง่ายแต่ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อสะท้อนความต้องการของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน โดยตระหนักถึงมุมมอง ค่านิยม

และระบบองค์ความรู้ที่หลากหลายในระดับโลกด้วย
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ส่ิงที่มนุษย์ได้รับจำกธรรมชำติตลอดจน

หน้ำที่และบริกำรจำกระบบนิเวศและ

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและควำมเส่ือมโทรม

ของธรรมชำติก ำลังเกิดขึ้นทั่วโลก

A

กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ก่อให้เกิดการคุกคามส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ 

จนเกิดการสูญพันธุ์ของส่ิงมีชีวิตมากกว่าที่เคยเป็น โดยที่ผ่านมา

การประเมินเพื่อหาว่า “สิ่งมีชีวิตทั่วโลกมีทั้งหมดก่ีชนิด?” มีวิธีการที่

หลากหลายและได้ค าตอบที่แตกต่างกันไป จึงยังท าให้ไม่สามารถ

ทราบจ านวนชนิดของส่ิงมีชีวิตที่แน่นอนได้ โดยพบว่าผลการประเมิน

จ านวนชนิดของส่ิงมี ชี วิตมีความแปรผันตั้ งแต่  3,000,000 -

100,000,000 ชนิด เลยทีเดียว ปัจจุบันมีชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่ได้รับ

การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์แล้วประมาณ 1,700,000 ชนิด โดยในแต่ละปีมี

ชนิดพันธุ์ที่ถูกค้นพบใหม่และได้รับการตั้งช่ือประมาณ 10,000 ชนิด 

แต่ยังคงมีชนิดพันธุ์อีกมากมายที่ยังไม่ถูกค้นพบเช่นกัน

ประเด็นส าคัญที่น าเสนอในการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ

และการบริการระบบนิเวศในระดับโลกของ IPBES

Key Message

ส าหรับการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบ

นิเวศในระดับโลกของ IPBES ได้ใช้ผลการประเมินจากเอกสารตีพิมพ์

โดย Mora และคณะ (2011) ซึ่งประเมินว่าชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ทั่วโลก

มีไม่น้อยกว่า 8,100,000 ชนิด และในการประเมินชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม

โดยใช้ข้อมูลตาม IUCN Red List ได้จ าแนกการประเมินออกเป็นสองส่วน คือ
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การประเมินชนิดพันธุ์ทั้งพืชและสัตว์โดยไม่รวมกลุ่มแมลง (Non-insect

Species) และการประเมินเฉพาะกลุ ่มแมลง (Insect Species) ทั้งนี้

เนื่องจากข้อมูลกลุ่มแมลงยังมีจ ากัดจึงต้องประเมินจากข้อมูลเท่าที่มี

คือ จ านวนชนิดแมลงคิดเป็น 3 ใน 4 ของชนิดพืชและสัตว์ทั้งหมด*

จึงประมาณการได้ ว่าจ านวนชนิดพันธุ์ เฉพาะกลุ่มแมลงมีประมาณ 

5,500,000 ชนิด และจัดอยู่ในสถานภาพถูกคุกคามร้อยละ 10 ดังนั้น

จึงคาดว่ามีแมลงที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามมากกว่า 500,000 ชนิด

ส่วนชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่ไม่รวมกลุ่มแมลง ประมาณการว่ามี 2,500,000

ชนิด และจัดอยู่ในสถานภาพถูกคุกคามร้อยละ 25 ดังนั้นคาดว่ามีชนิดอื่น

ที่ไม่รวมกลุ่มแมลงอยู่ในสถานภาพถูกคุกคามมากกว่า 500,000 ชนิด

ดังนั้นจึงมีจำนวนชนิดพันธุ์ทีก่ำลังถูกคุกคามทัว่โลกมากถึง 1,000,000 ชนิด

ดัดแปลงจากบทความ How did IPBES estimate 1 million species threatened with extinction?

https://ipbes.net/news/how-did-ipbes-estimate-1-million-species-risk-extinction-globalassessment-report

ชนิดพันธ์ุท่ัวโลก
ประมาณ

Non-Insect
Species

~2.5ล้าน 

ชนิด

8 ล้าน ชนิด

Insect Species

~5.5ล้าน 

ชนิด

Threaten
Non-Insect Species

>500,000
ชนิด

~25%

~10%

Threaten
Insect Species

>500,000
ชนิด

1ล้าน
ชนิดพันธุ์ทีถู่กคุกคาม

ชนิด

+ ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์
ไม่รวมกลุ่มแมลง

เฉพาะกลุ่มแมลง

* Global compendium (2009)
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ภาพที่ 1: การประเมินสถานภาพชนิดพันธ์ุพบว่ามีสัดส่วนของชนิดพันธ์ุ
ที่ ถูกคุกคามค่อนข้างมากและมีแนวโน้มโดยรวมแย่ลง
โดยในศตวรรษที่ผ่านมามีอัตราการสูญพันธ์ุเพ่ิมสูงข้ึนอย่างมาก

การประเมินร้อยละของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามจนเส่ียงต่อการสูญพันธุ์ในแต่ละ

กลุ่มอนุกรมวิธานโดยมีทั้งการประเมิน ‘ครอบคลุม’ (comprehensively)

ทั้งอนุกรมวิธาน การใช้วิธี 'สุ่มตัวอย่าง' (sampled approach) หรือการใช้วิธี 

‘คัดเลือก’ จากกลุ่มย่อย (selected subset) จากบัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม

(IUCN Red List of Threatened Species) ขององค์การระหว่างประเทศ

เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of

Nature: IUCN) ซึ่งจัดล าดับเรียงตามร้อยละการถูกคุกคามโดยมีเส้นสีฟ้าเป็น

เส้นประมาณการร้อยละการถูกคุกคาม ส าหรับกลุ่มที่ถูกคุกคามน้อยหรือ

ยังมีจ านวนชนิดพันธุ์ที่หลงเหลืออยู่มากจะอยู่ทางขวาของเส้นสีฟ้าส่วน

กลุ่มที่ถูกคุกคามสูงจะอยู่ทางซ้ายของเส้นสีฟ้า

A ความเส่ียงต่อการสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ทั่วโลกในกลุ่มที่แตกต่างกัน
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การสูญพันธุ์ของกลุ่ม

สัตว์มีกระดูกสันหลัง 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1500*

Red List Index แ ส ด ง

การด ารงอยู่ของชนิดพันธุ์

ตามกลุ่ มอนุ กรมวิ ธาน

ที่ได้รับการประเมิน โดย IUCN

Red List อย่างน้อยสองคร้ัง 

โดยในภาพ ค่ าที่ ใกล้  1.0 

แสดงว่าส่ิงมีชีวิตทุกชนิดใน

กลุ่มนั้นยังคงอยู่และถูกจัดอยู่

ในสถานะเป็นกังวลน้อยที่สุด

(Least Concern: LC) และหากค่าใกล้ 0 แสดงว่าส่ิงมีชีวิตกลุ่มนั้น

ทุกชนิดได้สูญพันธุ์แล้ว

B การสูญพันธุ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1500 ของกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
แต่การประเมินในกลุ่มสัตว์เล้ือยคลานและปลายังไม่ครบทุกชนิด

C ดัชนีการเปล่ียนแปลงสถานภาพชนิดพันธุ์สัตว์ที่ถูกคุกคาม (Red List Index) 
แสดงให้เห็นว่าการด ารงอยู่ของชนิดพันธุ์มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980

*การประเมินในกลุ่มสัตว์เล้ือยคลานและปลายังไม่ครบทุกชนิด
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กำรเปลี่ยนแปลงของแรงขับเคลื่อนทั้ง  

ทำงตรงและทำงอ้อม (direct and indirect 

drivers) เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วในช่วง 50 ปทีี่ผ่ำนมำ

* global systematic review (2005)

B

แรงขับเคล่ือน (drivers) แบ่งเป็น แรงขับเคลื ่อนโดยตรง 

(direct drivers) และ แรงขับเคลื ่อนโดยอ้อม (indirect drivers) 

แรงขับเคล่ือนโดยตรง ได้แก่ การเปล่ียนแปลงการใช้พื้นที่บนบกและ

ในทะเล การใช้ทรัพยากรเกินขีดจ ากัด การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

มลพิษ และ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ รุกราน ซึ่งล้วนเป็นผลที่ เกิดจาก

แรงขับเคล่ือนโดยอ้อมซึ่งเป็นเหตุพื้นฐานทางสังคมไม่ว่าจะเป็นปัจจัย

ด้านประชากร เช่น พลวัตรประชากร ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม 

เช่น รูปแบบการบริโภค ด้านเศรษฐกิจ เช่น การซื้อขายแลกเปล่ียน 

ด้านเทคโนโลยี  หรือที่เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยเชิงสถาบันและการบริหาร

จัดการ ไปจนถึงปัจจัยความขัดแย้งและโรคระบาด แถบสีในภาพที่ 2 

แสดงถึงความเช่ือมโยงของผลกระทบที่เกิดจากแรงขับเคล่ือนโดยตรง

ในระดับโลก* โดยพบว่าปัจจัยการเปล่ียนแปลงการใช้พื้นที่ทั้งบนบกและ

ในทะเลและปัจจัยการใช้ทรัพยากรเกินขีดจ ากัด นับว่าสร้างผลกระทบ

ให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในพื้นที่บนบก น้ าจืด

และทะเลของโลกถึงร้อยละ 50
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ภาพที่ 2: แสดงตัวอย่างแรงขับเคลื่อนต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบท าให้ธรรมชาติ
ทั่วโลกเส่ือมโทรมลงและน าไปสู่การสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพตามธรรมชาติ

เป้ำหมำยกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์

ธรรมชำติอย่ำงย่ังยืนรวมถึงกำรบรรลุ

ก ำ ร พัฒนำที่ ย่ั ง ยื นจ ะ ไม่ ส ำม ำรถ เกิ ดขึ้ น ไ ด้

หำกกำรลดลงของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

และระบบนิ เวศยังเป็นเช่นนี้  และกำรจะบรรลุ

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืนในปี ค.ศ. 2030 หรือ

เปำ้หมำยอ่ืน ๆ ในช่วงเวลำหลังจำกนั้นได้ จ ำเป็นต้อง

อำศัยกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิ ธีปฏิบัติ 

(transformative changes) ซ่ึงเป็นกำรเปลี่ยนแปลง

ในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองและ

เทคโนโลยี

C
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เป้าหมายในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างย่ังยืนและเป้าหมายระดับโลกที่ เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย

ทางชีวภาพ รวมทั้ งเป้าหมายการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะส้ินสุดในปี 

ค.ศ. 2030 จะไม่สามารถบรรลุหรือประสบความส าเร็จได้หากประชาคม

โลกยังมีแนวคิดและพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งหาก

ต้องการบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ประชาคมโลกจ าเป็นต้องสร้าง

การเปล ี ่ยนแปลงพฤต ิกรรมและว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิ  (transformative

changes) ซึ่งหมายถึงการเปล่ียนแปลงทุกอย่างตั้งแต่ระบบและแนวคิด 

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช้ ชี วิตของประชาชนไปจนถึ ง

การด าเนินงานของทุกภาคส่วน ทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ภาคประชาสังคมต้องด าเนินงานร่วมกันมากย่ิงข้ึนกว่าที่ผ่านมา 

เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนอย่างแท้จริงทั้งในระดับประเทศ ระดับ

ภูมิภาคจนไปสู่ระดับโลก

กำรอนุรักษ์ ฟื้ นฟูและใช้ประโยชน์ธรรมชำติ

อย่ำงย่ังยืนไปพร้อม ๆ  กับกำรบรรลุเป้ำหมำย

ระดับโลกต่ำง ๆ ต้องอำศัย กำรร่วมแรงร่วมใจและ

ควำมพยำยำม อย่ำงเร่งด่วนเพ่ือสนับสนุนให้เกิด 

transformative changes

D
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ภาพที่ 3: การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิธีปฏิบัติ (transformative 
changes) บนแนวทางความยั่งยืนในระดับโลก

การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการจากระบบ

นิเวศในระดับโลกของ IPBES รวมถึงการประเมินความหลากหลาย

ทางชีวภาพและบริการระบบนิ เวศในระดับภูมิภาค ( IPBES regional 

assessments of Biodiversity and Ecosystem Services) ทั้ง 4 ภูมิภาค 

และการประเมินเฉพาะเร่ือง จ านวน 2 เร่ือง ได้แก่ การประเมินผู้ผสมเกสร 

(Pollination, Pollinators and Food Production Assessments) และการประเมิน

ความเส่ือมโทรมของดินและการฟื้นฟูสภาพดิน (IPBES Land Degradation

and Restoration Assessment) ก่อให้เกิดเป็นคลังความรู้ที่น่าทึ่งเพื่อใช้

ประกอบการตัดสินใจด้านการอนุ รักษ์และการใช้ความหลากหลาย

ทางชีวภาพอย่างย่ังยืนให้ดีย่ิงข้ึน



การประเมินระดับ โลกของ IPBES จะสามารถใ ช้

เป็นหลักฐานเ ชิงประจักษ์ที่ ส าคัญส าหรับการประเมิน

ความก้าวหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายไอจิด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพ รายงานสถานการณ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพของโลก (Global Biodiversity Outlook) ฉบับที่ 5 

และมีบทบาทส าคัญเป็นข้อมูลประกอบการจัดท ากรอบงาน

ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020 

นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลในการด าเนินการต่าง ๆ ตามวาระ

การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (Agenda for Sustainable

Development) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable

Development Goals: SDGs) และความตกลงปารีสว่าด้วย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Paris Agreement on

Climate Change) และหวังเป็นอย่าง ย่ิง ว่าการประเมิน

ระดับโลกของ IPBES จะช่วยน าเสนอข้อมูลที่ท าให้ประเด็น

ความหลากหลายทางชีวภาพสามารถเป็นวาระทางการเมือง

ที่มีความส าคัญในอันดับต้น ๆ ของโลก เช่นเดียวกับประเด็น

เร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสญัญา

กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2265 6558

E-mail: nfp.onep@onep.go.th



ดาวน์โหลดเอกสารการประเมินต่าง ๆ ของ IPBES

ได้ที่  https://ipbes .net/assessing-knowledge
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